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Sprekers

▶ Tycho Schaaf

▶ Beleggingsspecialist bij LYNX 

▶ Tim van der Vliet

▶ Professioneel beurshandelaar 



Algemeen

▶ Uw vragen kunt u direct in de chat 

stellen

▶ Waar mogelijk/relevant probeer ik deze 

direct te behandelen, anders ontvangt 

u na afloop per e-mail een antwoord.

▶ De Masterclass is achteraf online terug 

te zien in het archief.



Programma

▶ Mindset van trader

▶ Wat heeft psychologie en beleggen met elkaar te maken?

▶ Wat weet je eigenlijk echt?

▶ Hoe krijg je rust in je hoofd?

▶ Valkuilen van een handelaar

▶ Key takeaways

▶ Kenmerken goede handelaar



Psychologie en beleggen

▶ Hoe kan je in 6 maanden tijd je geld verliezen?

▶ Te veel emotie

▶ Overmoed

▶ Angst

▶ Ratio vs. onderbuikgevoel



Verschillende vormen kennis

▶ Productkennis

▶ Kennis richting markt

▶ Weten waar je valkuilen liggen

▶ Meer geld verdienen

▶ Beter leven door rust in je hoofd

▶ Lessen van Elon Musk



Hoe krijg je rust in je hoofd?

▶ 80/20 regel

▶ 20% werk is 80% resultaat

▶ 80% alloceren aan strategie, 20% higher risk

▶ Verschil paper trading en voor het echie

▶ Beurs is 80% emotie, 20% fundamenteel



Valkuilen van een handelaar

▶ Prospect Theory

▶ Herding Behavior

▶ Confirmation Bias

▶ Overreaction & Availability Bias

▶ Overconfidence Bias

▶ Mental Accounting

▶ Gamblers Fallacy

▶ Anchoring bias



Prospect Theory

▶ Vraag 1: Je moet kiezen:

A. € 1.000 gegarandeerd

B. 80% kans op € 1400

▶ Vraag 2: Als je € 100 verdient en meteen € 80 verliest, hoe voel je je dan?

A. Winnaar

B. Verliezer

▶ Wat is de prospect theory?



Prospect Theory

▶ Cryptogekte

▶ Laatste winst/verlies ligt het verst in het geheugen

▶ Wat is het gevaar van de prospect theory?

▶ Wat is het risico van het gevaar?

▶ Wat is de oplossing?



Herding Behavior en FOMO

▶ Mijn kat lijdt ook aan FOMO…

▶ Weet de kudde meer dan jij?

▶ Wat is het gevaar van handelen op FOMO?

▶ Wat is het risico en wat is de oplossing?



Oplossing FOMO

▶ Wat is de oplossing? Klein meedoen 20% van 20% (4%)

▶ Nog steeds rust in je hoofd. Lekker klein

▶ Snel kunnen draaien

▶ Je doet mee



Key takeaways

▶ Bewust zijn van je valkuilen

▶ Weet dat je kennis niet per se een asset is

▶ Ook profs hebben last van dezelfde valkuilen maar….

▶ Een prof is zich daar bewust van

▶ Weet dat je anders met winst en verliest omgaat

▶ Breid uit als het goed gaat en downsize als het slecht gaat

▶ Max 20% high risk. Met FOMO 20% van 20%

▶ En kijk naar het volgende webinar!



Kenmerken van een goede handelaar

▶ 80/20 denken

▶ Blijft rationeel nadenken. Rust in je hoofd

▶ Wordt niet te emotioneel door de handel

▶ Bescheiden over je kennis


